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 י"ג' אדר תש"פ
 2020מרץ  09

 
 מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

  ישיבה מן המניין – 200ישיבה מס. 
 

 9.3.2020החלטות מיום פרוטוקול 
 הישיבה הוקלטה על ידי חב' פרוטוקול

 
 חברי המועצה נוכחים:

 
 חברי המועצה שנעדרו:

 
 מועצהיו"ר ה –מר גיורא שחם

 ביוב מנהל הרשות הממשלתית למים ול
 

 נציג ציבור
 הטרם מונ

 ברת מועצהח –גב' מיכל אבן חן 
 נציגת ציבור

 

 מועצה חבר –ד"ר אסף לוי 
 סמנכ"ל גורמי יצור

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 ועצהמחבר  –מר  חזי ליפשיץ 
 סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים

 משרד האנרגיה
 
 

 ברת מועצהח –גב' עדי חכמון 
 סגנית הממונה על התקציבים

 משרד האוצר
 

 ה חבר מועצ –מר אלון זסק 
 סמנכ"ל משאבי טבע

 המשרד להגנת הסביבה
 

 

 מר יונתן בר סימן טוב
 ממונה מחוז מרכז, משרד הפנים

 

 

 משתתפים נוספים:

 יועץ משפטי למועצה מ.מ.  –ניר וילנר  עו"ד
 היועץ המשפטי, רשות המיםסגן בכיר 

 

 זכירת המועצהמ –ה סלפנר גב' אולג
 יועצת מנהל הרשות, רשות המים

 רשות המים: 
 למנכ"ל משנה –מר זאב אחיפז 

 מנכ"ל בכיר )כלכלה(ס –מר גלעד פרננדס 
 ממונה על התאגידים –מר אפי דביר 

 סמנכ"ל פיתוח תשתיות מים וביוב –גב' מלה שוורץ 
 מנכ"ל בכיר )אסדרה(ס –מר דני גרינוולד 

 לשכה משפטית –רדי עו"ד עומר ו
 נהל אגף תכנוןמ –מר מיקי זיידה 

  

 משרד האוצר
 פרנט מים ותעופהר –מר חיים בורובסקי 

 
 משרד האנרגיה

 נהל אגף א' יעוץ משק מיםמ –מר יוסי אלעזרה 
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 :יוםסדר 
 

ג)א( לחוק 6יוך של הרשויות המקומיות לקבוצות של חברות אזוריות, בהתאם לסעיף ש .1
 שמיעת נציגים נבחרים ממגישי העמדות  – 2001–תאגידי מים וביוב, התשס"א

 מנהל תחום תשתיותעמיחי דרורי ר מ – מרכז השלטון המקומי , 
  ועמ"שי –עו"ד מירית דובר  יו"ר הפורום, –יהודה סיסו מר  –פורום מנכ"לי תאגידים 
  עמ"שיו –ו"ר, עו"ד עופר שפיר י –מנכ"ל, מוטי בן יהודה  –מריו לובוטקין  –תאגיד מי שבע 

 
 עדכונים שוטפים .2
 

 
ג)א( לחוק תאגידי 6שיוך של הרשויות המקומיות לקבוצות של חברות אזוריות, בהתאם לסעיף 

 מיעת נציגים נבחרים ממגישי העמדות ש – 2001–מים וביוב, התשס"א
 

כל מציג את סדר היום. מציין כי ראש עיריית באר שבע לא יופותח את הדיון  גיורא שחם 
אך לבקשתו המיוחדת, יוזמן לפתח ישיבת המועצה הבאה שתדון  ,להגיע

 בנושא בסוף מרץ.

 :הגופים הבאים הציגו את עיקרי עמדתם, כלהלןנציגי  
 

 עמיחי דרורי, מנהל תחום תשתיותמר  –מי השלטון המקומרכז 
 ר הפורום"יו –הודה סיסו ימר  –לי התאגידים "מנכפורום 

 פורוםש ה"יועמ –ד מירית דובר "עו                                             
 ל התאגיד"מנכ –מריו לובטקין מר  –מי שבע תאגיד 

 ש התאגיד"יועמ –ד עופר שפיר "עו                             
 ר דירקטוריון התאגיד"יו –מוטי בן יהודה מר                              

 
נציגים יצאו את מכן הלאחר המועצה שאלו שאלות את הנציגים. חברי  

 האולם.
 

סקירה תמציתית על הליך השימוע, לרבות מפגש הצוות המקצועי עם מסר  דביראפי 
מגישי העמדות, שנערך במשך יומיים בשבוע שעבר ויתקיים מפגש נוסף 

מנה כחלק מהליך השימוע להציע כן עדכן, כי במסגרת ההזכמו השבוע. 
חלופות לרשימת השיוך שפורסמה, וכחלק מגיבוש ההצעה הסופית לאישור 

תאגידים ספציפיים חלופות נוספות להתייחסותם טרם המועצה, הועברו ל
ידיעת הנוכחים, הודעות שנשלחו לתאגידים אלה יועברו ללבקשת האישור. 

 עוד בטרם הגשת החומר הסופי.בדיון חברי המועצה 
 

תאגיד פרטני,  מבנה תאגידים האזוריים ברמתאת החשיבות בטיוב מציין  ורדיעומר 
 ולל.לצד ההליך הכ

 
פרטני והחלטות, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע, יתקיים בישיבת יון ד שחםיורא ג

 .30.3.2020-ב המועצה באה
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 שוטפיםנים דכוע
 מתקן התפלה בגליל מערבי למערכת הארציתפרויקט חיבור הצגת הבעקבות  מלה שוורץ

, התבקש בירור הפער לכאורה בין 19.2.2020-ישיבת המועצה הקודמת בב
דיון בועדת אמדן התכנית שהוצג במסגרת תכנית האב לאמדן שהוגש בחומר ל

 .23.2.2020-השיפוט ב
 
עדכון לגבי אופן השיפוט של תכניות בשל בתכנית אב אל מול תכניות מסר נ

כי ועדת השיפוט טרם אישרה את התכנית כפי צוין . רטברמת תכנון מפו
החליטה על דיון המשך בו ייבדקו העלויות והמתקנים הדרושים. שהוגשה ו

בקווים הראשיים,  יות לעניין העלויותנכן הוצגו ההערות הפרטכמו 
 .יבה והסבר לעניין עלות ההפקעות, תחנות שאהלטרליים

 
 חברי מועצה שאלו שאלות מבהירות. 

 
 גדלת הקצאות לחקלאות וטבעה – 2020הסדר מפורט  דני גרינוולד

 
 :עדכון כלהלןמסר 

 
, ניתן להוסיף הקצאות של משקעיםהההסדר המפורט קובע שבהתאם לכמות 

חקלאות וטבע במערכת הארצית, סובב  מלמ"ק מים שפירים לצרכי 100עד 
 כינרת, גולן וגליל עליון. 

 
בחורף הנוכחי אולם ו .מרץחודש כמות הגשם מוגדרת ככמות הגשם עד לסוף 

את מאפשר האת ערך הסף  הכבר עבר 22.2.2020-נמדדה בשכמות הגשם 
 הגדלה המרבית של ההקצאות.

 
מלמ"ק  5התוספת הינה בסמכות מנהל רשות המים, למעט תוספת של עד 

לצורך הקצאת  לשימור ערכי טבע ונוף במערכת הארצית, המחייבת אישור 
 של מועצת הרשות.

 
באזורים מנותקים אינם מותנים בגשם מים תוספות , כי כן ההסדר קובעכמו 

 ומחייבים אישור של המועצה. הם יבחנו בהמשך ואינם מובאים לדיון כעת.
 

רשות המים להגדיל את ההקצאות בכמות המרבית וליישם זאת  בכוונת מנהל
 בהקדם במטרה להשיא את התועלת למקבלי ההקצאות. 

 
 מנת על  .שבסמכותה תוהתוספאת נגיש לאישור המועצה כי בהמשך עדכן מ

הנושא יוגש לאישור בנוהל יתכן ו בכללים.לשימור ערכי טבע ונוף כמפורט 
 קבלת החלטה בכתב על מנת, כאמור, להשיא את התועלת למקבל ההקצאות. 

 
 גיורא שחם
 זאב אחיפז

יה על הצורך לפתוח את מצב המשקעים נכון להיום וההשפעה החזו ים מציג
נצל את המים בכנרת כדי את תכנית התפעול על מנת לוכן  את סכר דגניה

 למנוע בזבוז מים. 
 

 הישיבה ננעלה 
                                                                                                שמה: א. סלפנרר

 חומר רקע, כפי שהונח בפני המועצה בתחילת הדיון וכן המצגות שהוצגו להבהרת הנושאים זמינים במזכירות המועצה
 


